Agenda
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
Fysieke overlegtafel Begeleiding – digitale sessie
Datum:
3 december 2020
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Adres:
Digitaal via Ms Teams
Voorzitter: Ilse Greive

1.

Opening
Ilse opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
In het kader van 'Beeldzorg' is er een contactpersoon van Equalis aanwezig bij
deze FOT. Equalis is een adviesbureau in de gezondheidszorg. Zij kunnen de SDD
mogelijk ondersteunen in de structurele borging van blended care bij individuele
begeleiding.

3.
a.

Beeldzorg/ blended care – ASVZ en CM SDD
Delen lessons learned pilot beeldzorg ASVZ
CM SDD en Projectleider ASVZ verzorgen een presentatie over Beelzorg/ Blended
Care. Deze presentatie wordt na afloop gedeeld.
CM geeft aan dat de pilot beeldzorg in een evaluatiefase zit. De SDD is
enthousiast over dit product. Maar er zitten ook dilemma’s in.
Vragen en opmerkingen n.a.v.de presentatie:
 'Is de subsidie regio gebonden of is dit voor de hele (landelijke)
organisatie?': Het is niet regio gebonden. Voorwaarde is wel dar er een
inkooporganisatie (financier) aan verbonden moet zijn.
 ASVZ geeft aan dat het wel belangrijk is om full- focus op een dergelijk
project te hebben, door iemand daar speciaal voor vrij te maken. Dit heeft
ook uitwerking op de uitrol.
 Wat is de visie op het gebruikmaken van Beeldzorg? We verwachten dat
dit gaat veranderen. Begeleiders zijn het liefst fysiek bij cliënten. Het
eerste contact maken met cliënten gaat niet via Beeldzorg. De hoop is dat
als de situatie weer normaal is, de noodzaak gezien wordt om Blended
Care ook toe te passen.
 'Er moet ook gelet worden op de vaardigheden van de zorgverlener'
 Wat is het verschil met facetime/ Teams etc. en deze app? Deze app is
veilig, direct toegang tot cliënt, tijdsregistratie. Registratie is efficiënt. Of
je de app kunt integreren in andere digitale platformen wordt in januari
2021 onderzocht door ASVZ.
 Zijn er andere platformen die gebruikt worden dan enkel beeldbellen? LdH
geeft voorbeeld van inzet domotica: 2 woningen zijn ingericht met
sensoren. Hierdoor kunnen ze heel veel gegevens uit de woning 'lezen'
(bijv. dag-nachtritme) en met die gegevens kunnen ze eerder de zaken
stabiliseren. Er wordt afgesproken dat als dit (langer) loopt, LdH hier meer
over vertelt aan de FOT.
 Er volgt een uitwisseling van gedachten m.b.t. blended care aan de hand
van stellingen. De uitkomst hiervan wordt gedeeld.
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4.

Individuele Begeleiding - update aanpak doorontwikkeling IB
De doorontwikkeling is al verschillende malen besproken. Er is een werkgroep,
maar het heeft het afgelopen jaar stilgelegen, door Corona. We streven naar een
doorontwikkeling per 2022. We willen de verschillende data (benchmark bij
andere gemeenten/ onderzoek naar toestroom van IB/ uitkomsten pilot beeldzorg)
bij elkaar brengen. Hier gaat de SDD begin 2021 mee aan het werk. Naar
aanleiding van de data, wil de SDD met een concreet voorstel komen. Vanuit
daar gaan we dit met een werkgroep bespreken en verder uitwerken.

5.

Vaststellen notulen vorige FOT (zie bijlage 1)
Het verslag wordt goedgekeurd en zonder wijzigingen vastgesteld.
Extra noot:
Stand van zaken kwaliteitstool: SDD meldt dat ook de kwaliteitstool dit jaar heeft
stilgelegen. SDD hoopt in 2021 dit verder vorm te kunnen geven.

6.
a.
b.

7.

8.

Verlengingen
Actieve verlengingen
De verlengingen worden binnenkort verzonden.
Verlenging IB0
De pilot wordt verlengd tot 31-12-2021. In de doorontwikkeling wordt bekeken
of dit een vaste plek krijgt binnen IB.
Mutaties
In korte tijd is er een aantal veranderingen aan de orde die van invloed is op
processen, systemen, toewijzingen en berichtenverkeer. Sommige van die
veranderingen overlappen elkaar gedeeltelijk. SDD merkt dat dat tot verwarring
leidt. Vandaar dat deze veranderingen nogmaals onder de aandacht worden
gebracht bij deze FOT.

a.

Herinvoering eigen bijdrage
 CM geeft aan dat de vervangende toewijzing iets langer op zich laat
wachten, maar er wordt hard aan gewerkt en dit komt eraan.
 Regieberichten (305 en 307) tijdig en adequaat opvoeren. Dit moet in
dezelfde week, om te voorkomen dat een cliënt anders wellicht dubbel
wordt aangeslagen voor de eigen bijdrage.
 Bij technische fouten in de omzetting, contact opnemen met Matthé
Raven via contractmanagement@drechtsteden.nl

b.

iWmo 3.0
Aanvullende informatie op de presentatie:
 Output financiering betreft IB en meeste producten in BW.
 Week 53 wordt gedeclareerd met de maand januari 2021. CAK periodes
komen te vervallen.
 Prestatiefinanciering betreft DB en Vervoer.
 317 Verzoek om wijziging, hier komt de SDD in de komende weken op
terug.
Corona gerelateerde ontwikkelingen
 SDD wordt goed geïnformeerd over (tijdelijke) sluiting en wachttijden. De
wachttijden baart de SDD wel zorgen, maar we kunnen er nu niet veel aan
veranderen.
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CM SDD geeft aan dat zij declaraties ontvangt voor meerkosten. SDD
raadt aan om eerst contact op te nemen met contractmanagement over
wat er al dan niet gedeclareerd kan worden, voordat het format wordt
ingevuld.
Coulanceregeling is afgerond.

9.

Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
De volgende acties staan uit:
 Delen van de presentatie Beeldzorg/ Blended care
 Delen van uitkomst stellingen Beeldzorg/ Blended care (eventueel filmpje
cliënt)
 Delen presentatie 'Mutaties'

10.

Rondvraag
Geen vragen.

11.

Afsluiting
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